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 .3نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
rezadavarniya@yahoo.com
(تاریخ دریافت 97/04/20 :تاریخ پذیرش نهایی)97/07/30:

زمینه و هدف :امروزه زوج ها براي برقراري ارتباط و حفظ رابطه ي صميمانه مشكالت شديد و فراگيري را تجربه مي كنند و
در واقع مشكل ناسازگاري زناشويي بيش از هر مقوله ديگر سبب ارجاع و دريافت خدمات روان درماني و مشاوره است .پژوهش
حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش گروهي برنامه ي ارتباط زوج ها بر سازگاري زناشويي زوجين شهر بجنورد صورت گرفت.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر يک مطالعه ي نيمه تجربي به شيوه ي پيش آزمون -پس آزمون -پيگيري با گروه كنترل است.
جامعه ي پژوهش شامل زوجيني بودند كه به مركز همياران سالمت روان شهرستان بجنورد در نيمه دوم سال  1396مراجعه
نموده بودند .با استفاده از نمونه گيري در دسترس 20 ،زوج كه كمترين نمرات را در پرسشنامه سازگاري زناشويي كسب كرده
بودند ،انتخاب و با جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرارگرفتند .ابزار گردآوري داده ها مقياس سازگاري زن و
شوهر اسپانير بود كه دو گروه به عنوان پيش آزمون تكميل كردند .سپس گروه آزمايش در معرض مداخله (برنامه ارتباط زوج ها)
قرار گرفت ،اما گروه كنترل هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد .پس از اتمام جلسات آموزشي از هر دو گروه پس آزمون به عمل
آمد .همچنين دو گروه پس از شش هفته در يک جلسه پيگيري نيز شركت كردند .داده ها با استفاده از تحليل واريانس با اندازه
گيري مكرر با نرم افزار SPSS18تحليل شدند.
یافته ها :نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر براي مقايسههه ي سههه مرحله دو گروه آزمايش و كنترل نشههان داد برنامه
ارتباط زوج ها در افزايش سهههازگاري زناشهههويي زوج هاي گروه آزمايش موثر بوده و نتايج كماكان در مرحله پيگيري به طور
معناداري پايدار بوده است ()> P 0/01 ،F = 5/89
.نتیجه گیری :يافته هاي پژوهش بيانگر اثربخشههي برنامه ارتباط زوج ها در افزايش سههازگاري زناشههويي زوجين بود .توصههيه
ميگردد مشههاوران و درمانگران خانواده از اين برنامه ي آموزشههي در مراكز مشههاوره و كالس هاي آموزش خانواده جهت بهبود
روابط زوج ها بهره ببرند.
کلید واژه ها :ازدواج ،آموزش ،زوج درمانی
مقدمه
ازدواج معموالً اصلي ترين و مهم ترين زمينه است كه
عملكرد و اثر صميميت و روابط اجتماعي رشد يافته در آن
تجلي پيدا مي كند .هدف از ازدواج برطرف شدن نيازهاي
طرفين است و اگر نيازهاي زوج ها برطرف نشود و به راه
حل مثبتي جهت دستيابي به نيازهايشان نرسند ،استرس،
ناكامي ،سرخوردگي ،خشم و در نهايت دلزدگي بروز ميكند
( .)1يكي از مهم ترين عواملي كه بر بقا ،دوام و رشد خانواده

اثر مي گذارد ،روابط سالم و مبتني بر سازگاري و تفاهم بين
اعضا ،به ويژه زن و شوهر است ( .)2سازگاري زناشويي يكي
از گسترده ترين مفاهيم براي تعيين و نشان دادن ميزان
شادي و پايداري رابطه است ( .)3سازگاري زناشويي
وضعيتي است كه در آن زن و شوهر ،در بيشتر مواقع
احساس ناشي از خوشبختي و رضايت از يكديگر را دارند
( Greef .)4و  Bruyneدر تعريف سازگاري اظهار ميكنند،
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زوجين سازگار زن و شوهرهايي هستند كه توافق زيادي با
يكديگر دارند ،از نوع و سطح روابطشان راضي اند ،از نوع و
كيفيت اوقات فراغت رضايت دارند و مديريت خوبي در
زمينه وقت و مسايل مالي شان اعمال مي كنند (.)5
سازگاري زناشويي داراي چهار مؤلفه ي اصلي رضايت
دوتايي ،توافق دوتايي ،همبستگي دوتايي و بيان محبت آميز
است .توافق دو نفري ،ميزان موافقتي است كه زوج ها در
مورد موضوعات مهمي نظير اداره كردن امور مالي خانواده
و اتخاذ تصميمات مهم دارند .همبستگي دو نفري ،به اين
موضوع اشاره دارد كه هر چند وقت يک بار ،يک زوج همراه
هم درگير فعاليت هاي مشترك مي شوند و ابراز محبت نيز
مربوط به اين است كه هر چند وقت يک بار زوج ها به
يكديگر ابراز عشق و عالقه مي كنند و باالخره رضايت دو
نفري ،ميزان شادماني در روابط و همچنين فراواني تعارضات
تجربه شده در رابطه را پوشش مي دهد (.)6
 Halfordو همكاران خاطر نشان كرده اند كه عوامل موثر
بر سازگاري زناشويي شامل ويژگي هاي شخصيتي ،عوامل
موقعيتي و رويدادهاي زندگي ،عشق متقابل ،مراقبت از
يكديگر ،پذيرش و درك يكديگر و ارضا كردن نيازهاي
يكديگر مي-شود ( .)7سازگاري زناشويي با عواملي همچون
عملكرد جنسي ،راهبردهاي مقابله اي ،وفاداري ،اعتماد و
ارزش هاي اخالقي و سبک تفكر زوجين مرتبط است (.)8
شرايط نامشخص و مبهم زوج ها ،مشكالت در روابط
اجتماعي ،گرايش به بزهكاري هاي اجتماعي و اخالقي و
تنزل ارزش هاي فرهنگي بين زوج ها برخي از نتايج
ناسازگاري هاي زناشويي است (.)9
پژوهش ها ن شان مي دهد هم سراني كه دچار اختالفات و
ناسههازگاري هاي زناشههويي هسههتند ،در زمينه مهارت هاي
ارتباطي دچار نواقصهههي بوده اند و درگير الگوهاي ارتباطي
بي حاصههل هسههتند ( .)10يكي از برنامه هاي پيشههگيرانه
ج هت جلوگيري از بروز ناسههههاز گاري هاي ز ناشهههويي
و افزايش رضهههها يت از ز ندگي ،بر نا مه ارت باط زوج ها
( )Couple Communication Program:CCPا ست
 CCPيكي از قديمي ترين برنامه هاي غني سههازي زوجين
اسههت كه توسههط  Millerتوسههعه پيدا كرده اسههت (.)11
اين برنامه تقريبا  40سال پيش در مركز تحقيقات خانواده
دان شگاه مينه سوتا آغاز شد و بر پايه نظريه ي سي ستمي
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طراحي شهههد ( .)12در اين برنامه از مفاهيم تئوري هاي
رفتار درماني زناشهههويي  ، Liebermanخانواده درماني
 Satirو زوج درماني اسههتراتژيک  Haleyاسههتفاده شههده
ا ست ( .)13ويژگي  ،CCPارائه نقش هاي ساختگي براي
آگاهي زوجين از خود و همسهههر ،ارائه يازده مهارت خاص
حرف زدن و گوش دادن براي ار سال و دريافت وا ضح تر و
دقيق تر پيام ها ،تاكيد بر جنبه هاي رفتاري و نگرشههي در
زمي نه ي حل ت عارض و برقراري راب طه ،ارا ئه فن آوري
هاي مهارت آموزي و تمرين هاي ارتباطي در جهت به كار
بسهههتن اين مهارت هاسهههت ( .)14طبق اين رويكرد ،آنچه
مهم تر از هم صههحبتي زوجين و اهميت موضههوعات مورد
بحث اسهههت ،تعيين كيفيت رابطهع يعني نحوه ي گفت و
گوي آن ها ست .در اين را ستا با معرفي چرخه ي آگاهيع
يعني طرح و نق شه اي كه به فرد كمک مي كند تا آگاهي
خود را در رابطه با مشكالت تشخيص و گسترش دهد ،به
آموزش مهارت هاي اين چرخه پرداخته مي شود (.)15
 Yalcinو  Karahanدر پژوهشي با عنوان تاثير  CCPبر
سازگاري زناشويي نشان دادند كه بين گروه آزمون و كنترل
پس از آموزش از لحاظ سازگاري زناشويي تفاوت معناداري
وجود داشته و اين برنامه توانسته است ميزان سازگاري
زناشويي زوجين گروه آزمايش را افزايش داده و نتايج در
دوره ي پيگيري نيز از ثبات نسبي برخوردار بوده است
( .)16همچنين اثربخشي  CCPبر بهبود مهارت هاي حل
تعارض و گرايشات تعارض فعال زوج ها ( ،)17كاهش
تعارضات زناشويي زوجين ( )18و بهبود رضايت زناشويي
زوج ها ( )19بررسي و به اثبات رسيده است.
امروزه ميزان زيادي از مشكالت زناشويي ناشي از عدم
آشنايي با مهارت هاي ارتباطي صحيح و موثر در روابط
زناشويي است .شواهد فراواني گوياي آن است كه زوج ها
در جامعه ي امروزي براي برقراري و حفظ روابط صميمانه
با مشكالت شديد و فراگير مواجه هستند .وجود مشكالت
زناشويي ،لزوم مداخالت پيشگيرانه براي رفع مشكالت
بالقوه قبل از حاد شدنشان را ضروري مي سازد .ضرورت
آموزش برنامه ارتباط زوج ها به علت وجود ازدواج هاي بي
شماري است كه در آن زوجين به علت نداشتن مهارت هاي
ارتباطي جهت ايجاد صميميت ،از رابطه خود رضايت ندارند
و دچار ناسازگاري در روابط زناشويي هستند .در كشور ما
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كه ارائه خدمات بيشتر جنبه درمان دارد ،پيشگيري و
آموزش زوجين كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.
نظر به پيامدهاي ويرانگر ازدواج ناموفق و بهداشت جسمي
و رواني زوجين و فرزندان و جامعه ،لزوم ارتقاء و بهبود
سازگاري زناشويي و ايجاد صميميت و رضايت در رابطه از
طريق برنامه ارتباط زوج ها و به تبع آن كاسته شدن از
ميزان طالق عاطفي و رسمي به وضوح هرچه بيشتر آشكار
مي گردد .همچنين با توجه به كمبود پژوهش هاي انجام
شده پيرامون برنامه ارتباط زوج ها و محدود بودن تحقيقات
باليني و كنترل شده در اين حوزه ،مطالعه ي حاضر با هدف
بررسي تاثير آموزش گروهي برنامه ارتباط زوج ها بر
سازگاري زناشويي زوجين طراحي و انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر يک مطالعه ي نيمه تجربي به شيوه پيش
آزمون -پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل بود .در اين
طرح مداخله ي آموزشي به عنوان متغير مستقل و سازگاري
زناشويي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
جامعه آماري پژوهش شامل زوجيني بودند كه به دليل
تعارضات زناشويي ،مشكالت ارتباطي و فقدان صميميت در
رابطه با همسر ،پس از فراخوان پژوهشگران به مركز
همياران سالمت روان شهرستان بجنورد در نيمه دوم سال
 1396مراجعه نموده بودند .از ميان  38زوج مراجعه كننده
 29 ،زوج واجد شرايط شركت در جلسات آموزشي تشخيص
داده شدند و سپس از ميان اين زوج ها 20 ،زوج كه كمترين
نمرات را در پرسش نامه سازگاري زناشويي كسب كرده
بودند ،به صورت در دسترس انتخاب و با جايگزيني تصادفي
در دو گروه آزمايش و كنترل (هرگروه  10زوج) جايگزين
شدند .الزم به ذكر است براي طرحهاي تجربي حجم نمونه
با تعداد  15تا  20نفر آزمودني كفايت مي كند (.)20
مالك ورود افراد به مطالعه گذشتن حداقل سه سال از
زندگي مشترك ،متقاضي طالق نبودن ،تمايل به شركت در
دوره آموزشي و عدم دريافت خدمات مشاوره ي فردي در

طول شركت در جلسات آموزشي در نظر گرفته شد .اعتياد
به مواد ،مصرف داروهاي روانپزشكي و داشتن سابقه بستري
در بيمارستان هاي روان پزشكي نيز به عنوان مالك هاي
خروج آزمودني ها از مطالعه قرار گرفت .پس از تكميل
پرسش نامه سازگاري زناشويي به عنوان پيش آزمون توسط
آزمودني هاي گروه هاي آزمايش و كنترل ،برنامه ارتباط
زوج ها در  10جلسه  90دقيقه اي به شيوه گروهي و گام
به گام و به شكل هر هفته يک جلسه توسط يک متخصص
مشاوره خانواده براي گروه آزمايش اجرا گرديد ،اما گروه
كنترل مداخله اي دريافت نكرد و در ليست انتظار براي
دوره هاي آموزشي بعدي قرار گرفت .پس از اتمام جلسات
آموزشي بار ديگر دو گروه آزمايش و كنترل به وسيله
پرسش نامه سازگاري زناشويي مورد ارزيابي قرار گرفتند و
پس از گذشت شش هفته از آخرين جلسه ي آموزشي ،هر
دو گروه در يک جلسه ي پيگيري نيز شركت كردند كه در
اين جلسه صرفا پرسش نامه پژوهش توسط آزمودني ها
تكميل گرديد تا اثر درمان در طول زمان نيز سنجيده شود.
در اين مطالعه مفاد مطرح شده در بيانيه  Helsinkiرعايت
گرديد كه از جمله ي آنها مي توان به توضيح اهداف
پژوهش و كسب رضايت آگاهانه از واحدهاي مورد مطالعه،
اختياري بودن شركت در پژوهش ،حق خروج از مطالعه،
بدون ضرر بودن مداخله ،پاسخ به سؤاالت و در اختيار قرار
دادن نتايج در صورت تمايل ،اشاره كرد ( .)21همچنين به
تمامي شركت كنندگان اطمينان الزم داده شد كه اطالعات
آنها و پاسخ هايشان به صورت محرمانه باقي خواهد ماند.
جهت رعايت مالحظات اخالقي در پژوهش پس از پايان
مرحله پيگيري براي گروه كنترل ،جزواتي درباره آموزش
مهارت هاي ارتباط زناشويي ارايه و كارگاه نيم روزه CCP
براي آنان برگزار شد .پروتكل آموزشي در اين پژوهش
برگرفته از مدل  CCPبود كه توسط  Yalcinو Karahan
طراحي شده است (.)16
اهداف و رئوس برنامه آموزشي در جدول شماره  1آمده است.
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جدول -1ساختار جلسات CCP
جلسات
جلسه
اول

محتوای جلسات

اهداف جلسات

آشنایی با رهبر گروه و معرفی شرکت  -بحث راجع به فرایند گروه و مسئولیت شرکت کنندگان
کنندگان به یکدیگر /آگاه کردن شرکت  -بحث با گروه راجع به مشکالت در طول فرایند ارتباط زناشویی و
کنندگان ازخط مشی گروه و مسئولیتشان چگونگی ارتباط مشکالت با مهارتهای ارتباطی
در گروه /تعیین قواعد و چارچوب ها - /بحث راجع به مشکالت ارتباطی در گروه
بحث درباره ی اهمیت ارتباط و مهارت
های حل مساله در حل مشکالت زناشویی

جلسه
دوم

داشتن ارتباط و انتقال پیام با پذیرش - ،دادن پیامی که نشان دهنده ی شرح ویژگی های هیجانی،
شکیبایی ،احترام و ارزش  /رسیدن به

اجتماعی و فیزیکی همسر باشد.

توانایی انعکاس ،احترام و درک در ارتباط  -ادراک ،رمزگشایی و پاسخ دادن به این پیام با بازخورد مثبت
زوجی

 -درگیر شدن با این تمرین برای تکلیف خانگی.

جلسه

دستیابی به توانایی استفاده از توانمند

-استفاده از هر دو عبارت توانمندسازی و ضعیف کردن ایگو برای

سوم

سازی ایگو به جای ضعیف کردن آن

جلسه

آموزش حل مسئله ،تعریف مشکل ،ارائه

چهارم

راه حلهای جایگزین ،ارزیابی راه حلها،

هدایت ویژگیهای هیجانی ،اجتماعی و فیزیکی همسر.
به اشتراک گذاشتن نتایج این پیامها و مقایسه ی ضعیف سازی ایگودر مقابل توانمند سازی آن با اعضای گروه
 -درگیر شدن در این تمرین برای تکلیف خانگی

انتخاب و اجرای راه حل انتخابی ،ارزیابی
راه حل انتخابی انجام شده ،پایان کار در
مرحله دوم .تعامل بر اساس ادراکات
جدید و ایجاد راه حل های جدید
ضروری .جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
با کمک زوجین ،تشکر و خداحافظی و
ختم جلسات.

 نشان دادن مدلهای غیر موثر و ناسالم گوش دادن (مصنوعی،انتخابی ،تدافعی ،مختل)
 تمرین گوش دادن سالم با اعضای گروه .تمرین مدل گوش دادنموثر و فعال مثل رو برگرداندن به سمت همسر در هنگام گوش
دادن ،برقراری تماس چشمی ،سر تکان دادن و دادن پاسخ کالمی
 مقایسه ی نتیجه گوش دادن سالم و ناسالم و به اشتراک گذاشتنآنها با اعضای گروه
 -تمرین گوش دادن صحیح برای تکلیف خانگی

جلسه

 -شرح دادن زبان من و زبان تو .تمرین استفاده از پیامهای من و تو

پنجم

وقتی که تجربهای به شدت ناراحت کننده در زندگی واقعی وجود
تمرکز بر تفاوت زبان من و زبان تو به
دست آوردن توانایی استفاده از زبان من

داشته است.
 به اشتراک گذاشتن احساسات با همسر از این تمرین و تجربه زبانمن و زبان تو.
 -تکلیف خانگی :تقویت استفاده از زبان من

20
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 -نقش بازی کردن سناریوهای مساله دار و تعیین مهارت همدلی همسران

جلسه
ششم

پرورش همدلی صحیح و پیشرفته بین
همسران

 نشان دادن همدلی و همدلی پیشرفته به موقع تمرین پاسخ دادن با همدلی و همدلی پیشرفته به موقع به اشتراک گذاشتن احساسات توسط مقایسه زمانی که همدلیصورت میگرفت و زمانی که همدلی اتفاق نمی افتاد.
لیست کردن مواقعی که رفتار زوج بسیار خشمگینانه است.

جلسه
هفتم

پرورش ارتباط همسران با مهارتهای نشان دادن مقدار عکس العمل با عصبانیت در این موقعیتها مثال:
فریاد زدن  ،شکستن وسایل  ،حمله به همسر ،خشونت فیزیکی ،

کنترل خشم

بیرون رفتن از خانه  ،اجتناب از صحبت کردن با همسر  - ...استفاده
از ریلکسیشن و تکنیکهای شوخ طبعی  -بیان کردن عصبانیت در
مقابل همسر توسط استفاده از زبان من  -استفاده از مهارتهای کنترل
خشم  -به اشتراک گذاشتن احساسات اعضای گروه راجع به استفاده
از ریلکسیشن و تکنیکهای شوخی
جلسه

 -نشان دادن مهارتهای حل مساله کژکار (رقابت ،پس کشیدن،

هشتم و

مصالحه ،به تاخیر انداختن) و موانع ارتباط

نهم

آماده کردن همسران با مهارتهای حل  -به اشتراک گذاشتن تجربههای قبلی تعارض با همسر با اعضای گروه
 -اجرای نقش برای آزاد کردن هیجانات بوجودآمده از تعارض با همسر

مساله بر پایه ی همکاری

 یادداشت کردن موانع ارتباط - .تمرکز بر زبان بدن همسر تحملتعارضاتبرایدرککردناحساساتمرد/زنبهصورت مستقیم.جلسه

به اشتراک گذاشتن احساسات اعضای

دهم

گروه راجع به این برنامه و ارزیابی فرایند
به اشتراک گذاشتن احساسات با اعضای گروه

گروه درمانی.
تعیین اینکه آیا اعضا به اهداف خود
دست یافته اند؟

در اين مطههالعههه براي جمع آوري داده ههها از مقيههاس
سهههازگاري زن و شهههوهر ( )Scaleاسهههتفاده گرديد .اين
مق ياس را  Spanierته يه كرد .اين مق ياس يک ابزار 32
سههؤالي براي ارزيابي كيفيت رابطز زناشههويي از نظر زن و
شههوهر يا هر دو نفري اسههت كه با هم زندگي مي كنند و
شامل چهار خرده مقياس ا ست .اين مقياس ر ضايت زوج
ها ،يعني ميزان رضههها يت از جن به هاي مختلف راب طهع
همبسههتگي زوج ها يعني ميزان مشههاركت در فعاليت هاي

مشهههتركع توافق زوج ههها يعني ميزان توافق طرفين در
م سايل مربوط به رابطه زنا شويي و ابراز محبت را ارزيابي
مي كند ( Montesino .)22و همكاران ضهههر يب آلفاي
كرونباخ كل مق ياس را برابر با  0/80و روايي مالكي آن را
بر ا ساس همب ستگي مثبت با خرده مقياس مذاكره (اقدام
هايي براي حل و فصهههل اختالف از طريق بحث و گفتگو)،
مقياس تجديدنظرشههده تاكتيک هاي تعارض هي  Strausو
همكاران و روايي افتراقي آن را بر ا ساس همب ستگي منفي
.
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با خرده مقياس هاي پرخا شگري روان شناختي و ج سماني
مقياس تجديدنظرشههده تاكتيک هاي تعارض هي  Strausو
همكاران مطلوب گزارش كردند ( .)23نمرات باالتر در اين
مقياس نشهههان دهندا رابطز بهتر و سهههازگاري باالسهههت.
مقياس سازگاري زن و شوهر با قدرت ت شخيص زوج هاي
متأهل و مطلقه در هر پرسهههش ،روايي خود را براي گروه
هاي شناخته شده ن شان داده ا ست .اين مقياس از روايي
همزمان نيز برخوردار اسههت و با مقياس رضههايت زناشههويي
 Locke – Wallaceهمب ستگي دارد ( )24همچنين يار
مح مدي و هم كاران ( )25با اسهههت فاده از روايي مالكي،
ضريب روايي  0/94را براي اين پرسشنامه به دست آوردند.
در پژوهش مالزاده ،اژه اي و كيامنش ( )26همساني دروني
اين ابزار  0/95به د ست آمد .در پژوهش حا ضر نيز ضريب
آلفاي كرونباخ براي اين پرسههشههنامه  0/89به دسههت آمد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS
ن سخه  18انجام شد .در سطح آمار تو صيفي از شاخص
هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار ا ستنباطي از
آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده گرديد.
شايان ذكر است سطح معناداري در بررسي پيش فرض-ها
 0/05و در بررسهههي آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري
مكرر  0/01در نظر گرفته شد.

یافتهها
بررسي اطالعات توصيفي نشان داد كه ميانگين سني گروه
آزمايش  35/30 ± 2/26سههال و مدت تأهل آنها ± 3/27
 8/40سال بوده است .همچنين براي گروه كنترل ميانگين
سني  35/15 ± 1/41سال و ميانگين مدت تأهل ± 3/96
 8/80سههال بوده اسههت .در مورد تحصههيالت نيز در گروه
آزمايش  7نفر مدرك تحصهههيلي سهههيكل 8 ،نفر مدرك
تح صيلي ديپلم 2 ،نفر مدرك تح صيلي فوق ديپلم و  3نفر
ديگر نيز مدرك تحصههيلي ليسههانس داشههتند و در گروه
كنترل  8نفر مدرك تحصهههيلي سهههي كل 8 ،نفر مدرك
تح صيلي ديپلم 2 ،نفر مدرك تح صيلي فوق ديپلم و نهايتا
 2نفر نيز مدرك تح صيلي لي سانس دا شتند .براي برر سي
همگن بودن گروهها در اطالعات جمعيت شناختي سن و
مدت تأهل از آزمون  Tبراي دو گروه مستقل استفاده شد
كه نتايج آن ن شان داد تفاوتي در اين دو متغير در دو گروه
( )P < 0/05و همچنين بررسهههي
وجود ندارد
همگني تحصيالت دو گروه در آزمون من-ويتني نشان داد
كه تفاوت معناداري بين دو گروه در تحصيالت وجود ندارد
(.)P < 0/05 ،Z = -0/251 ،U = 191/5
جدول  2ميانگين و انحراف معيار نمرات سازگاري زناشويي
را به تفكيک گروهها و مراحل نشان ميدهد

جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمرات سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل
پس آزمون

پیش آزمون
گروه آزمون

78/05

1/54

84/45

0/68

83/95

0/60

گروه کنترل

77/20

1/55

77/80

1/47

76/85

1/47

براي انجام تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر بايد پيش
فرضهاي استفاده از اين تحليل شامل پيش فرضهاي
نرمال بودن توزيع نمرات ،همگني واريانسها و همگني
واريانس بين تعداد دفعات سنجش تاييد گردد .براي بررسي
نرمال بودن توزيع نمرات از آزمون كولموگروف -اسميرنوف
استفاده شد .نتايج اين آزمون نشان داد كه توزيع نمرات
پيش آزمون ( Z = 0/543و  ،) P<0/05پس آزمون
( )P<0/05 ، Z= 0/716و پيگيري ()P<0/05 ،Z= 0/723

39 22

پیگیری

نرمال ميباشد .براي بررسي برابري واريانسها نيز از آزمون
لوين استفاده گرديد كه با توجه به عدم معناداري آزمون
لوين براي پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري ()P<0/05
ميتوان نتيجه گرفت كه پيش فرض همگني واريانس ها
برقرار ميباشد .عدم معناداري آزمون كرويت موچلي (=709
 )P < 0/05 ،Wنيز نشان داد كه واريانس بين تعداد دفعات
سنجش برابر ميباشد.
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جدول -3نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی و بین آزمودنی
نتیجه آزمون اثرات درون آزمودنی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مراحل سنجش

136/508

2

68/254

5/89

0/006

تعامل گروه و مراحل سنجش

121/508

2

60/754

5/24

0/010

خطا

416/817

36

11/578

نتیجه آزمون اثرات بین آزمودنی
گروه

355/267

1

355/267

خطا

482/083

18

26/782

طبق اطالعات مندرج در جدول  3معناداري آزمون اثرات
درون آزمودني در مراحل متفاوت سنجش (،F = 5/89
 )> P 0/01نشان مي دهد كه حداقل بين يكي از مراحل
سنجش (پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري) تفاوت وجود
دارد كه براي بررسي اين تفاوت به جدول مقايسه هاي
چندگانه مراجعه مي كنيم .همچنين معناداري تعامل گروه

0/002

13/265

و مراحل سنجش ( )> P 0/05 ،F = 5/24حاكي از آن است
كه در مراحل سنجش مختلف (پيش آزمون ،پس آزمون و
پيگيري) ،اختالفات بين ميانگين دو گروه آزمون و كنترل
متفاوت است .و نهايتا معناداري آزمون اثرات بين آزمودني
( )> P 0/01 ،F = 13/265نشان مي دهد كه بين گروه
آزمون و كنترل نيز تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول  -4مقایسه چندگانه نمرات سازگاری زناشویی بر اساس آزمون تعقیبی بونفرونی
گروه

آزمون

کنترل

مقایسه

میانگین اختالف

خطای استاندارد

سطح معناداری

پیش آزمون – پس آزمون

-6/40

1/82

0/020

پیش آزمون – پیگیری

-5/90

1/57

0/014

پس آزمون – پیگیری

0/50

1/10

1

پیش آزمون – پس آزمون

-0/60

1/69

1

پیش آزمون – پیگیری

0/35

1/75

1

پس آزمون – پیگیری

0/95

0/96

1

براساس جدول  4كه نتايج آزمون بونفروني را نشان مي
دهد ،مشاهده مي شود كه در گروه آزمايش اختالف بين
ميانگين پيش آزمون و پس آزمون  -6/40واحد مي باشد
كه به لحاظ آماري معنادار است ( )P > 0/05و عالمت
منفي نشان مي دهد كه ميانگين نمرات سازگاري بعد از
ارائه آموزش گروهي در گروه آزمايش افزايش داشته است.
همچنين اختالف بين ميانگين پيش آزمون و پيگيري
 -5/90واحد مي باشد كه اين مقدار نيز به لحاظ آماري
معنادار است ( )P > 0/05و نشان مي دهد كه در مرحله
ي پيگيري نمرات سازگاري گروه آزمايش نسبت به پيش

آزمون همچنان باال بوده است .اما اختالف بين مرحله ي
پس آزمون و پيگيري معنادار نبوده است ( )P < 0/05كه
نشان دهنده ي ثبات درمان در طول زمان بوده است.
همچنين در مورد گروه كنترل نيز مشاهده مي شود كه بين
هيچ يک از مراحل سنجش (پيش آزمون ،پس آزمون و
پيگيري) ،تفاوت معناداري وجود ندارد ( )P < 0/05كه
نشان دهنده ي عدم تغيير اين گروه در طول فرآيند درمان
بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حا ضر با هدف برر سي تاثير آموزش گروهي CCP

بر سازگاري زناشويي زوجين انجام شد .يافته هاي حاصل
از پژوهش نشهان داد كه پس از آموزش  CCPبين زوجين
گروه آزمون و كنترل از لحاظ سههازگاري زناشههويي تفاوت
مع ناداري وجود داشهههت .به ع بارت ديگر آموزش گروهي
 CCPباعث افزايش سهههازگاري زناشهههويي زوجين گروه
آزمايش در مقايسههه با گروه كنترل شههده اسههت .همچنين
يافته ها ب يانگر اين بود كه اثر  CCPشهههش هفته پس از
خاتمه درمان و در دوره پيگيري نيز همچنان پا يدار بوده
است .نتايج اين پژوهش با يافته هاي برخي تحقيقات بدين
شرح هم سو مي با شد Yalcin :و  Karahanدر پژوهش
خود نشان دادند كه  CCPباعث افزايش سازگاري زناشويي
زوجين شهده اسهت ( .)16شهريفيان و همكاران در مطالعه
اي تاثير  CCPبر كيفيت زندگي و صميميت زنان نارا ضي
را برر سي كردند و نتيجه گرفتند كه  CCPكيفيت زندگي
و صميميت را در زنان افزايش داده و اين نتايج در مرحله
پيگيري نيز قابل مشههاهده بوده اسههت ( Hansson .)27و
 Lundbladدر پژوهش خود گزارش كردنههد كههه CCP
با عث بهبودي ويژه اي در روابط زوجين و توا نايي ك نار
آمدن با م شكالت و سالمت روان آنها شده ا ست ( .)28در
پژوهش عطاري و همكاران نيز نشههان داده شههد كه كاربرد
مهارت هاي ارتباطي به شههيوه ي  CCPبر كاهش دلزدگي
زناشويي اثربخش و اين تاثير در جلسه پيگيري نيز از ثبات
الزم برخوردار بوده اسههت ( .)29همچنين يافته ها با نتايج
پژوهش هاي ) ،)17( Karahan،Joaning (30ح يدري و
همكاران ( ،)18فيلو ( )19و خوشههكام ( )31همسههو و در
تاييد آن ها مي باشد.
در تببين نتايج بدست آمده مي توان گفت كه مهارت هاي
برقراري ارتباط ،تعيين كننده ي ا صلي سازگاري زنا شويي
و روابط متقابل زناشههويي اسههت و بسههياري از مشههكالت
زنا شويي نا شي از سوء تفاهم و ارتباط غير موثر ا ست كه
نتيجه آن احسههاس ناكامي و خشههم به خاطر عدم برآورده
شدن نيازها و خواسته هاي زن و شوهر در زندگي زناشويي
اسههت ( Cropley .)32توض هيح مي دهد زوج هايي كه از
مهارت هاي حل مسهههاله يا مذاكره (مانند فعاالنه گوش
دادن ،ارائه راه حل و اح سا سات همدلي) ،مهارت هاي حل
تعارض ،افزايش تعامل مثبت و ايجاد احساس مثبت نسبت
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به رابطه ،بيشتر استفاده مي كنند ،سازگاري و رضايتمندي
زنا شويي بي شتري دارند ( .)33آموزش  CCPبه هم سران،
در برقراري و تداوم يک ارتباط باز و سههالم و ايجاد توانايي
زوج ها در تو ضيح و ت صريح نيازها ،خوا سته ها ،تمايالت و
نيز توا نايي تو جه كردن به ديگران و دعوت از آ نان براي
روشن سازي مطالب و موقعيت ها كمک مي كند ( .)34در
اين برنامه به افراد فرصهههت هايي براي تمرين مهارت هاي
جديد و دريافت بازخورد از آموزش ها داده مي شهههود .در
اين روش با در نظر گرفتن تكاليفي براي جلسهههات بعدي،
آنها وادار مي شهههوند تا به تمرين مهارت هايي در رابطه با
خود بپرداز ند .در طول اين بر نا مه شهههر كت كن ند گان،
مهارت هايي را دريافت مي كنند كه به آنها كمک مي كند
به گونه اي مفيد و موثر به صهههحبت هاي يكديگر گوش
كنند و همچنين به گونه اي مفيد و موثر با يكديگر گفتگو
كنند .گوش دادن مهارتي اسهههت كه به زوج ها كمک مي
كند ،ن سبت به يكديگر نگر شي توجه آميز دا شته با شند و
به گفته -هاي يكديگر اعتبار بخشهههند .اين مهارت حالت
دفاعي زوج ها را كاهش مي دهد و از جنبه قضهههاوتي و
ارز يابي جمالت گفتگوي آن ها مي كا هد كه همين با عث
تمرين ارتباط و افزايش رفتار محبت آميز مي شودCCP .
به خاطر نوع سهاختار خود ،تصهميم گيري مشهترك را جز
سيستم ذهني زوج ها قرار داده و قواعد سخت را به قواعد
انعطاف پذير تبديل كرده و در نتيجه رضههايت زناشههويي را
افزايش مي دهد و از طريق بهبود م هارت زوج ها در حل
تعارضهههات ،باعث افزايش عواطف مثبت و صهههميميت بين
زوج ها مي گردد ( .)36آموزش مهارت هاي ارتباطي موثر
مي تواند به زوج ها در برقراري يک رابطه ي حسهههنه ،دو
سويه و كارآمد كه در جهت ر شد و شكوفايي آنان با شد،
كمک كند و از ايجاد يا تداوم احساسات مخرب و منفي در
طول جريان رابطه ي زناشهههويي بكاهد .همچنين آموزش
 CCPبه زوج ها در حل تعارض و رفع م شكالت زنا شويي،
پرهيز از روابطي كه منجر به شههكسههت مي شههود ،كاهش
نااميدي ،خشم ،احساس بي ارزشي  ،افسردگي و ناكامي و
همچنين افزايش حس همدلي و شههناخت بهتر از نيازها و
ت مايالت ه مديگر  ،افزايش رغ بت ج هت تداوم راب طه ي
زناشويي و در نهايت كاهش ناسازگاري و تعارضات زناشويي
كمک مي كند و رابطه اي توام با صهههميميت ،رضهههايت و
سازگاري بيشتر را براي زوج ها به ارمغان مي آورد.
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از دست آوردهاي اين پژوهش مي توان در دو سطح نظري
و عملي به اين شرح نتيجه گيري كرد .در سطح نظري نتايج
اين پژوهش مي تواند نتايج پژوهش هاي پيشين را تاييد
كند .در سطح عملي ،يافته هاي پژوهش حاضر مي تواند
براي تدوين برنامه-هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.
روابط بين زوجين ،بخش با اهميتي از زندگي مشترك را
تشكيل مي دهد .اين روابط نقش مهمي در تحكيم بنيان
خانواده و ازدواج ايفا مي كند .اگر روابط بين زوجين خوب
شروع شود ،براي زوج تصوير خوب بودن زندگي را ايجاد مي
كند و اگر روابط بين آنها آغاز مناسبي نداشته باشد مي
تواند باعث بوجود آمدن احساسات ناخوشايند در آنها شود.
وقتي زوجين به همديگر خوب و فعاالنه گوش ميدهند و
ارتباط مناسبي برقرار مي كنند ،در واقع به كسب اطالعات،
درك يكديگر ،حل مشكالت ،فهميدن احساسات همديگر و
حمايت عاطفي از يگديگر مي پردازند CCP .به عنوان يكي
از برنامه هاي غني سازي روابط زوجي با آموزش مهارت
هاي ارتباط موثر به همسران باعث شكل گيري يک ارتباط
موثر ،سالم و سازنده بين زوج ها مي گردد و بدين ترتيب
زوج ها با فراگيري اين آموزش ها ،سازگاري زناشويي
بيشتري را در زندگي مشترك تجربه مي نمايند .هر پژوهش
با محدوديت هايي روبرو است .از آنجا كه اين پژوهش بر
روي زوجين شهر بجنورد انجام شده است ،در تعميم نتايج
پژوهش حاضر به زوجين ساير شهرها و مناطق بايد جانب
احتياط را رعايت كرد .خود گزارشي بودن ابزار مورد استفاده
نيز يكي ديگر از محدوديت هاي اين پژوهش است كه توجه

به آن را ضروري مي نمايد .در دسترس بودن نمونه مورد
مطالعه نيز يكي ديگر از محدوديت هاي اين پژوهش است.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهاد مي شود كه
محققين تأثير اين برنامه آموزشي را بر ساير متغيرهاي
زناشويي مورد بررسي قرار داده و همچنين در قالب طرح
هاي پژوهشي موردي ،فرايندهاي مختلف درمان را مورد
بررسي قراردهند .همچنين پيشنهاد مي گردد مشاوران و
درمانگران خانواده و ازدواج از اين برنامه غني سازي زندگي
زناشويي در جهت پربارسازي روابط زوجي و افزايش
صميميت و سازگاري زناشويي زوجين بهره بگيرند.
تشکر و قدردانی
گروه پژوهشهههي الزم مي دانند تا از مدير يت محترم مركز
همياران سهالمت روان خراسهان شهمالي سهركار خانم ليال
نيک سر شت و تمامي زنان شركت كننده در اين پژوهش
تشكر و قدرداني نمايند .پژوهش حاضر بدون حمايت مالي
نهاد خاصي انجام شده است.
تعارض منافع
هيچگونه تعارض منافعي بين نويسندگان وجود ندارد.
منابع مالی

مطالعــه حاضــر بــدون حمایــت مالــی نهــاد خاصــی
انجــام شــده اســت.
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Background and Aims: Nowadays, couples experience severe and dominant difficulties in
communication and maintaining intimate relationship, and in fact the problem of marital discord is a
cause of referral to and receiving psychotherapy and counseling services. The current research was
conducted by the aim of studying the effectiveness of group training of couple communication program
(CCP) on marital adjustment of couples in Bojnourd, Iran.
Material and Methods: The present research is a quasi-experimental study with pretest-posttest with
control group design. The study population included all the couples who had visited the Hamyaran
Salamat Ravan center in Bojnourd city in the first half of 2017. Using available sampling method, 20
couples who had gained the lowest scores in Marital Adjustment Questionnaire and were qualified for
participating in the research were selected and, then, they were assigned into two groups of experiment
and control by using random assignment method. The data gathering tool was Dyadic Adjustment Scale
of Spinner 1976 which was completed by two groups as pretest. Afterwards, the experiment group
received the intervention (couple communication program), but the control group received no
intervention. After finishing the training sessions, a posttest was taken by both groups. Also, both groups
participated in a follow-up session after about 6 weeks. The data were analyzed through Analysis of
variance with repeated measures by SPSS18 software .
Results: The results of repeated measures for comparing three phases for both groups showed that
couple communication program has been effective in enhancing marital adjustment of couples and the
results have been still significantly consistent in the follow-up stage (F= 5.89, p < 0.01) .
Conclusion: Results indicated the effectiveness of couple communication program on enhancing marital
adjustment. It is recommended to counselors and family therapists to use this educational program in
counseling centers and family education courses for improving couples relationships.
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